
 - 1  -

ُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد رَبِهْم  (( ن ج مَ احتَ  ]16[الشورى:))َوالِذيَن ُيَحاجوَن ِفي اللِه ِمْن بـَْعِد َما اْسُتِجيَب َلُه ُحجتـُ
 :وا بشبهة قالواج ة أو كل الصفات احتَ ي اخلربية أو الفعلِ  هل هيم اهللا عز وجل على اختالف مشارِ  ر صفاتِ ينكِ 

ي أن ضِ ف ذه الصفة إال املخلوق فيقتَ وصَ ن يُ ال نعقل يف اخلارج مَ  اشبيه ألن م الت ات يستلزِ إثبات هذه الصف
 ًب حُ هذا غالِ  ؟ ترىفهمتم اإلنكارجيب  اا للخلق إذً يكون اهللا تعاىل مشا ل كلهم على اختالف ة أهل التعطيج

 ِرْ ا من الفَ ع احرتازً يف الواقِ يف اخلارج يعين  م:وقوهل .ما نشاهد يف اخلارج وا:يقول ،ممشار الفرض  ،ِين هْ ض الذ
ن طول ذْ طويلة األُ  آذانٌ له  ر شخص مثًال و ميكن اآلن ذهنك يصَ  ؟ الهلا وال  الذهين قد يفرض أشياء ال وجودَ 

احليوانية  ة امسهاة عام ي ض مثال كل ا يفرِ قد ال يكون موجودً  ؟لكن هو موجود ؟ الوال  يلة مرَ عشَ  االصبعة و املنارَ 
 يدخل فيها اإلنسان والبعري واحلصان وما أشبه ذلك كل نعم ولكن يف يف الذهن  ؟ود يف الذهنجُ ة عامة هل هلا وُ ي

ب أن جِ  املخلوق فيَ ذا إال  افً صِ ت ا مُ ع شيئً ال جند يف اخلارج أي يف الواقِ  :يقولون ماملهم أ  ،ال :عاخلارج يف الواقِ 
غالة فقط، ا  وقادرً ًال عافون أبدا إال ثبتال تُ  ننكرها ا واألمساءقالوا أيضً  اجلهميةغالة  ،ةي عنه هذه الصفننفِ 

العليم وال الغفور وال الرحيم ألن هذه ال ا نسميه السميع و م اهللا  األمساء حىت ميكن نثبت وَال  ما :يقولون اجلهمية
  ,طفقَ  ريه بس فاعل وقادِ ي اهللا ا نسم م سَ أمساء للمخلوق ما نُ 

  ...: الطالب
فعل والقدرة ت صفة الا انتفَ فلم  :ر على الفعل قالوادِ ل بنفسه وال يقْ ن اإلنسان ما يفعَ وْ ة يرَ ي م جربِْ أل  ؛ال :الشيخ

  له تبِ ثْ نُـ  ما ,ا غري ذلك الالف اهللا فاعل قادر أم يف اإلنسان قلنا ما خي
  ... :الطالب
 إال ذكروا  امَ  هميعين وا اإلرادة تُ بِ يثْ  مة عندهم وهلذا جيب أ إرادَ  ما لهن اإلنسا ،اإلنسان إرادة ما له :الشيخ

هل  أنا أقول:ل فاحلاصَ  ،ريدعندهم اإلنسان ما يُ  مأل - قيقةيف احل- إلرادةثبتوا اكن جيب أن يُ ر لالقادِ و الفاعل 
أنتم اآلن  ا:ألم يقولو  ؛ا يف احلقيقةهلِ ن إبطال مِ هَ هة وال أسْ بْ هذه شبهة يف الواقع شُ  ؟ شبهةة وال ج هذه حُ 

ة ر ذَ وال لجْ ورِ  ل واحلصان له يدٌ جْ ل له يد وله رِ اجلمَ  أو ال؟ يف األمساء ق مع بعضفِ ت تتشاهدون املخلوقات بعضها 
كلها  اه يف املخلوقات مع أ ى التشابُ فَ ما هي متشاة فإذا انتَـ  ؟ةورجل متشاِ  واإلنسان له يدٌ  ورجل هلا يدٌ 

قول  :ين أقول، فاحلاصل إر وأبَني ع وأظهَ  وأقطَ ن باب أوَىل وق مِ حادثة وخملوقة فانتفاء التشابه بني اخلالق واملخلُ 
ن اهللا ة مِ ج احلُ عاد مقبولة إال  ةٍ ج حُ  اطعة وليس كل قة الل الرباهني الصادقة واألدِ  ااملراد  " على حججه" املؤلف 

  .اهللا املوفقفة بكل حال ورسوله مقبولَ 
ن ومَ  ،وا بهلُ وه فعمِ وتُ ن أُ ل مَ ة األهل إىل الكتاب تشمَ وإضافَ  ،والنصارى اليهودم  رادُ أهل الكتاب يُ  م أن دّ تقَ 
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تقدم  )) إال بالتي هي أحسن((  :وقوله ،وا بهلُ وتوه وعمِ ا هم الذين أُ لكن أهل الكتاب حق  ،وا بهأوتوه ومل يعَملُ 
 داءوكذلك صفة هذه اادلة واملنازعة وتشمل األ ،ام اخلصمل ا إىل إفحَ ص وَ تَـ ى اليت يَـ ثْـلَ راد به الطريق امليُ  هأن

 وكذلك  ،وإقامة احلجة عليه هإقناعِ واها يف ام اخلصم وأقْ ك أقرب الطرق إىل إفحَ لَ سْ يُ لِ يعين  ؟ة أليس كذلكيغَ والص
ل ا اليت حتصُ  ةفيشمل اآلن الطريق ،ت وما أشبه ذلكن ف وال تعَ نْ ون بعُ ن حيث الصيغة والكالم فال يكُ ن مِ أحسَ 
 ق ة ال حتُِ اب العنف والشدة واملشامتة واملسَ  ألن  ،هذا أقرب إىل إقناعه ة وكيفية ذلك ألن صيغوال اش بعد؟ ةلَ اادَ 
 اةٌ عَ دْ  بل هي يف احلقيقة مَ ًال ل باطِ بطِ ا وال تُ حق  رِ خْ للس ة مِ ي ادَ ور مِ فُ ن الغري والنـفَ ي أن يتَـ ة وهذه ينبغِ لَ ن ا ن هلا ط

 أ هذا يف احلقيقة خطَ  بّ م ويسُ وخياصِ  دّ تَ ل ويشْ عِ ينفَ  هه جتدُ خصمَ  مَ حِ فْ بعض الناس إذا أراد أن يُـ  اإلنسان ألن
ه ه جتدُ ة غري اج م مع حمَُ ى عندما يتكل يف احملل  ابن حزمن أراه يستعملها بعض أهل العلم وِمم  املهعوهذا قد يستَ 

 (( :وقوله تعاىل ،يغِ بَ ينْ  مان األمور احلسنة ه وهذا ليس مِ ة وأصحابِ في حنالرأي أِيب  ما على أهلِ تم السي ويشْ  بّ يسُ 
 ب وهذا االستثناء هل جيِ  )) الكتاب إال الذين ظلموا أهلَ ((  :ن قولههذا مستثىن مِ  ))وا منهم مُ لَ  الذين ظَ إال

  ؟لدَ ب والبَ وز فيه النصجيُ  وب أفيه النصْ 
  ...: الطالب
  ؟اذامَ لِ : الشيخ

  بـ(ال)ألنه مسبوق  :الطالب
  :مالكالنفي قال ابن يعين وهو مبعىن  ،بنهي :الشيخ

  لصَ ما ات  انـُْتِخب    اتباع أو كنفيٍ  وبعد نفيٍ           
وا طُ عْ وا أو يُـ مُ لِ بالسيف حىت يسْ ية فجادلوهم زْ وا باجلِ ر قِ وا وأبوا أن يُ بُ حارَ بأن  ))إال الذين ظلموا منهم  (( :قال 

اادلة  إن وقلنا هججِ آيات اهللا والتنبيه على حباادلة  :ا الكالم على قول املؤلفتقدم أيضً  ،نعم" اجلزية 
وا ر قِ بأن حاربوا وأبوا أن يُ "  :قال )إال الذين ظلموا منهم( :نعم وقوله ،ل اآليات الكونية والشرعيةشمَ تباآليات 
املؤلف  مما قالَ  اآلية أعمّ  وا ولعل مُ هؤالء هم الذين ظلَ  " وهم بالسيف حىت يسلموا أو يعطوا اجلزيةلُ فجادِ باجلزية 

ون باليت هي أحسن لُ ادَ ء ال جيَُ  فهؤَال الذي تبني  وا للحق خُ ضَ وا ومل ير دُ وا وعانَ رُ ويكون املراد بالذين ظلموا الذين كابَـ 
 م يُـ تِ كَ اَر تَ ية تدل على مُ ولكن هل اآل ،هم عنادُ ألنه تبنيكون أم أنّ ُر تْـ هم وأ ادلون باليت هي جيَُ  ماآلية تدل على أ

ه ال وهم وال جتادلوهم ألن إال الذين ظلموا منهم فاتركُ  :ن قالنهم مَ ف كالم املفسرين يف هذه املسألة فمِ اختلَ  ؟أسوأ
إال الذين  - كما قال املؤلف-ن قال ومنهم مَ  ،هم فال فائدةهم وظلمُ عنادُ  ن جداهلم ما دام قد ظهرَ مِ  فائدةَ 

اآلية حتتمل  وعندي أن  ،يعطوا اجلزية ووا أمُ سلِ بالسيف حىت يُ وهم دُ الِ ال جتادلوهم جَ  وهمدُ ظلموا منهم يعين فجالِ 
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فإذا كان املقام  م، حطوا بالكبل حال مبا يليق ويناسِ ل كُ مَ عْ ستَـ ل على احلالني وتُ ز نَـ ا وأنه ينبغي أن تُـ مجيعً  ْنيِ يَـ املعنَـ 
 نُ ك ن القوة والقدرة ما نتمَ دينا مِ نا ذلك بأن يكون لَ لْ يعطوا اجلزية فعَ  وهم بالسيف حىت يسلموا أدَ ي أن جنالِ يقتضِ 

يف  رّ نا نرتكهم وهذا واهللا أعلم هو الس هم فإن ة وكانت املصلحة تقتضي متاركتَ رَ دْ وإذا مل يكن فينا القُ  ،به من ذلك
م باليت هي أسوأ هلْ  الذين ظلموا منهم فجادِ إال  :ا ما قالصرحيً  َىن حكم هذا املستثْـ  رْ كُ نه وتعاىل مل يذْ أن اهللا سبحا

  .ا لألمرين صاحلً حكم هذا املستثَىن  ا بل جعلَ وهم إطالقً لُ إال الذين ظلموا منهم فال جتادِ  :وال قال
))  آمَ (( هم وكم بشيء مما يف كتبِ رُ جلزية إذا أخبَـ اإلقرار با لَ بِ ن قَ مَ لِ  )) الذين ظلموا منهم وقولوا إال بالذي ا ن

م ع أو خاصَ ازَ الناس إذا نَ  بعضَ  ة ألن ة واحملاج عند املنازعَ اخلصم  ةِ ئَ دِ ن ْ مِ  هذه)) " أنزل إلينا وأنزل إليكم 
ن الفقه فقال لك لة مِ ا يف مسأإنسانً  لُ ك جتادِ  افرض أن وهذا غلط يعين مثًال  هن خصمِ احلجة مِ  ل حمَ  بّ صار يسُ 

هذا و ب على هذا الكتاب الغضَ و  ب الس  جامَ  بّ ه قاله فالن يف الكتاب الفالين بعض الناس يصُ ن : إهذا املنازع
وليس   هلْ ل فاقبَـ بَ قْ مما يُـ به  ج وإذا كان ما احتَ  رقر و  كبال ئْ د ز إمنا هَ هذه قضية عاجِ  ألن  العمل هذاينبغي  أ ماخطَ 

ا بالذي أنزل إلينا آمن  :ن أهل الكتابقبل يف مجيع األشياء فهنا نقول هلؤالء اادلني مِ يف شيء يُ كل ما يقبل 
فنحن ال ننكر ما  ،النصارىن أو اإلجنيل إذا كانوا مِ  اليهودن وهو التوراة إذا كانوا مِ  :نزل إليكموأُ  ،وهو القرآن

 ؟هماي ه حق وإذا آمنا ذا وذا صار احلكم ألَ ن : إنا ونقولا مبا أنزل إليلكن نؤمن أيضً : هو حق نزل إليكم نقولأُ 
 باإلميان هلم ا إلزامٌ وثانيً  ،همنفوسِ ة هلم ولِ ئَ  دِ نا هذا أوال يكون يف قولِ  ذٍ ه ناسخ وحينئِ ا وهو القرآن ألن أخريً  لَ زَ ا نَـ مَ لِ 

سيأخذه  ل إيلّ نزِ ن مبا أُ ل إليك فآمِ نزِ مبا أُ  تُ منْ ر فإذا قيل له أنا آشَ بَ  -مهما كان- اإلنسان  ل إلينا ألن نزِ مبا أُ 
ب مبا أنزل إليه فيكون ذ كَ وأنا أُ  هنزل إليوما أُ  ل إيلنزِ ن مبا أُ هذا الرجل يؤمِ كيف  يقول: قوافِ ل والفشل ورمبا يُ اخلجَ 

يف  وهذه مبا أنزل إليه نٌ مؤمِ  أنا أنين كما  إيل  لَ نزِ ه باإلميان مبا أُ ا إلزامُ ه وثانيً تُ  دئَـ أوال  :ن وجهنية مِ يف هذا مصلحَ 
ما جاء األمر بالقول فاملراد به كل (قولوا آمنا)   )آمنا بالذي أنزل إلينا( :وقوله ،ة باليت هي أحسنلَ ن اادَ احلقيقة مِ 

الناِس َمْن  َوِمنَ  (( :ا كما قال اهللا تعاىلون إميانً د القول باللسان ال يكُ ر جمَُ  ان ألن نَ القول باللسان بعد اإلقرار باجلَ 
ه القلب واللسان هذا في قُ ابَ الذي ال يتطَ  فاإلميانُ  ]8[البقرة:))يـَُقوُل آَمنا بِاللِه َوبِاْليَـْوِم اآلِخِر َوَما ُهْم ِبُمْؤِمِنيَن 

آمنا بالذي أنزل  (( :وقوله ،اف باجلنانن القول باللسان بعد االعرتَ اق والعياذ باهللا فال بد مِ فَ ليس بإميان هذا نِ 
ذا مل امَ لِ  )والذي أنزل إليكم( :وما جئتم به قال قلتم أو وما :ن بالغة القرآن مل يقلهذا مِ  ))نزل إليكم إلينا وأُ 

 ؟ باألوليعرب  معه أن نقبَ  نُ كِ يل ما ال ميُ دِ ن التحريف والتبْ لديهم مِ  ألن ؟ن بأي شيءؤمِ ما جاءوا به لكن نُ  ل كل 
 ا جاءُ مبا باملنزل إليهم أم وا به فهم قد حر صَ ال تُ  ( :ذا جاء يف احلديث الصحيحوا وهلِ بُ فوا وكذ وهم وال قُ د

 و وهم بُ تكذ نا قولوا آم(  ذا اللفظ يفالبخاري )  ُفنحن مؤمنون  )إلينا وأنزل إليكم  لَ نزِ وا آمنا بالذي أُ وقول
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ة اإلميان مبا أنزل و كصفَ اإلميان مبا أنزل إلينا هل هُ  وصفةُ  ،لز نَـ مُ ـا نؤمن بالنؤمن به إمن  مال د املبَ  ،لد ل ال باملبَ ز باملنَـ 
 فُ لِ اد يف شرعنا ما خيَُ جِ ا فإذا وُ مً لزِ نا مبا أنزل إليهم ليس مُ وإميانُ  ،باإلتباع مٌ زِ لْ نزل إلينا مُ نا مبا أُ ألن إميانَ  ؛ال ؟إليهم
ه يف حال قيامه ب عليهم اتباعُ ه جيِ ه حق وأن ن عند اهللا وأن نزل إليهم مِ  ما أن بنا نؤمن لكن  ناع شرعُ بَ هم فاملت شرعَ 

ة على لَ مجيع الكتب املنز  ن اهللا عز وجل ألن مِ  ؟ن أي أحدمِ  )بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم( :وقوله ،هسخِ وعدم ن
  .ن اهللاألنبياء مِ 

طلق على املعبود هو يُ و ود  املعبُ وه واملألوه مبعَىن مبعىن مألُ  )لهإ(نا ألن أي معبودُ ))  م واحدكُ نا وإلهُ وإلهُ ((  :اثانيً 
 :قال اهللا تعاىل ،بالباطل ودٌ بُ هو املعبود حبق وما عداه فمعْ  هلكن اهللا وحدَ  ،قّ وعلى املعبود بغري حَ  يا حسني! حبقّ 
تها ي وهِ لُ أُ  ولكن ة ى آهلَِ م سَ ا هذه األصنام تُ إذً  ))ه هو الباطل ن دونِ ما يدعون مِ  وأن  أن اهللا هو الحق  ذلك((

د إله يف الكون وجَ يُ  ماه  أن يعِين  الالنفي فهذا النفي  صح  )ال إله إال اهللا( :النفي يف قوله ا وهلذا صح شرعً  باطلةٌ 
   باطلةلوهيته فأُ ه وتعاىل ما عدا اهللا سبحانَ  ،باطل يوجد إله لكن إلهٌ  ،إال اهللا

  ....... :الطالب
وها آهلة نعم فهي ا مسّ والرسل أيضً  ،اها اهللا آهلةسمى آهلة بالباطل فقد مس تُ ا حق ة ى آهلَِ م سَ ما تُ ق أا سب :الشيخ

 ها باطلة ومِ آهلة ولكن ِال إله إال اهللا( :النفي يف قوله ا صحّ ن أجل بطال(.  
   ...... :الطالب
   .إال اهللا ر حق تقديالخرب املبتدأ حمذوف  حق  ر ال إلهَ د قَ نُـ  ،ال :الشيخ

  ؟د أمساءاآلهلة جمر  تلكقول ال إله موجود وجنعل جيوز أ :الطالب
التقدير ال إله موجود لكن لو إن  :ه بعضهم وقالوارَ نا هذا التقدير هذا قد رْ ألننا لو قد  ؛ما يصح ، ال،ال :الشيخ

ا وهذا نا ما عبدنا إهلً شركني ألن مبفلسنا ا ت آهلة إذً هذه ليس :تقولون كنتماملشركون علينا وقالوا إذا   ج لنا ذا الحتَ قُ 
ا لهً وال تدُع مع اهللا إ (( :اهللا مساها آهلة فقالفيح القرآن وهذا صرِ إال اهللا  ر ال إله حق د قَ ب أن نُـ ل فالواجِ باطِ 
 :لقومه إبراهيموقال  ،صمل مع اخلز نَـ ن باب التـ مِ  هذال نقو ة للمشركني حىت حماج  ما فيه وهذا اإهل مساهُ  ))ر آخَ 
 نِ دْ رِ إن يُ  ه آلهةً ن دونِ مِ  ذُ خِ ت أَ ءَ  (( :الناصح -لقومه-وقال الرجل الصاحل  ،))دون اهللا تريدون  ا آلهةً كً فْ أئِ  ((

  الرسل وكالم الصاحلني نعم  ل وكالمُ فق على ذلك الوحي املنز ات ف )) رّ ضُ بِ  الرحمنُ 
اس والبناء رَ كثرية يف اللغة العربية ومنها الغِ   ولفعُ مبعىن م )إله(مألوه والصيغة هذه مبعىن  )إله( اإذً  )) ناوإلهُ (( قال 
  النصارىلكن يف خماطبة ح واضِ  اليهودهذا يف خماطبة  )) دٌ م واحِ وإلهنا وإلهكُ ((  :وقوله هاراش وما أشبهوالفِ 

  ؟اهللا ثالث ثالثة نّ : إويقولون ه إلهيح ويرونَ دون املسِ وإهلنا وإهلكم واحد وهم يعبُ  :أن نقول حّ كيف يصِ 
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  ...: الطالب
ه يقول يوم يقول اهللا عز وجل إن  النصارى هم بذلك ألن مُ ا ونلزِ دً د ه متعَ لَ اإلكر أن يكون نـُنْ ا ُ نَ معىن ذلك أنـ : الشيخ

ه ما قال هذا ن اهللا يعلم أ ))ن دون اهللا وني وأمي إلهين مِ ذُ خِ أنت قلت للناس ات ءَ  (( : مرميالقيامة لعيسى ابن 
إن   قّ ك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحَ سبحانَ  (( :ة قالج هم باحلُ ى قومه وإلزامِ وَ ال دعْ ل إبطَ ن أجْ لكن مِ 

ني به أن ما قلت لهم إال ما أمرتَ  (( ))ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك  مُ ه فقد علمته تعلَ كنت قلتُ 
ل ز ا ونَـ دً واحِ  هُ إذا كان اإللَ  ،ولبُ هلم بالقَ  ا إلزامٌ هذا فيه أيضً  )ا وإهلكم واحدوإهلن( :وقوله ))اعبدوا اهللا ربي وربكم 

 ا ؟ن الالحق فما الواجب علينا وعليكممِ يْ ل الكتاب املهَ الكتاب السابق مث نز ن عند اهللا ل مِ اع هذا الذي نزَ بَ تـ
 نا د أمرَ ك واحِ امللِ  :لكن على سبيل التقريبوهللا املثل األعلى  نعم مثل ما لو قال قائل ،كمق عليه بيننا وبينَ فَ املتـ
يطيعه  الطاعة كل  ؟ش الواجبو ه هو امللك على اجلميع ف بأن نعرتَِ  ما دمناا علينا مجيعً  م بأمر فالواجبُ كْ ر وأمَر بأمْ 

ا أن واحد فالواجب علينا مجيعً  لهٍ ن إهذا األمر إىل هذا األمر الثاين مِ  خَ سِ مت بشيء مث نُ رْ مِ به فأنتم أُ  رَ مِ فيما أُ 
  ،ع حتت أمر هذا اإلله الواحدننصَا 
ون وتقدمي مُ لِ سْ هلذا اإلله الواحد مُ  يله أ حننُ و  ,حنن وحدنا ،ال ؟محنن أي وأنتُ  )) ونحن له مسلمون : ((هوقولُ 

االستسالم ظاهرا و  ،اا وباطنً هرً الم ظاسْ واملراد باإلسالم هنا االستِ  ،ه مسلمونغريِ ه ال لِ فيد احلصر يعين لَ املعمول يُ 
واالستسالم باطنا  ،واحلج مكاة والصو الز الة و اهرة كالص ال الظ وم اإلنسان باألعمَ أن يقُ {يرمحك اهللا} واضح 

إسالم الوجه  إسالمُ  ))ن حسِ ه هللا وهو مُ ن أسلم وجهَ بلى مَ  (( :إخالص النية هللا عز وجل قال اهللا تعاىل
وهلذا  ،اا وباطنً املراد به االستسالم ظاهرً  )له مسلمون( :فقوله ،اجلوارح لِ  عمَ حلاعمل الصن بالسِ وهو حمُ  ،القصد

 سالمالعلماء اإل رَ فس  ونمُ وحنن له مسلِ ( :وقوله ،اا وباطنً ه االستسالم هللا ظاهرً بأن(  ؟ا أنتميعين وأم  
  ..: الطالب
ا هللا أن يكون مسلمً  ؤمنموهكذا جيب على كل  ،كمائِ هو ألا أسلمتم وا له وإمن مُ سلِ فمعناه أنكم مل تُ  :الشيخ
ر أو ة اآلمِ قَ افَـ وَ هي مُ  ةُ اعَ ة والط اعَ ر اإلسالم بالط س ففَ  " ونيعُ طِ مُ "  :قال املؤلف ،انً ا وباطا له ظاهرً ه خملصً وحدَ 
  .ر أو الناهي نعمن اآلمِ د مِ صِ ور على الوجه الذي قُ ظُ املأمور وترك احمل لُ ا فعيد يعين أ رِ ي مبا يُ الناهِ 

  .... :الطالب
 هعند ذكرِ واإلميان  ل اإلميان،ه يشمَ ه وحدَ ر فاإلسالم عند ذكرِ ل اآلخَ أحدمها مشَ  دَ فرِ اإلسالم واإلميان إذا أُ  :الشيخ
ل لم ا قن قالت األعراب آمَ  ((م يف الظاهر ن واإلسَال ان يف الباطِ ميَ اإلِ  ارَ ا صَ نرِ وإذا قُ  ،ماإلسَال ل يشمَ أيًضا وحده 

   ))اإليمان في قلوبكم  لِ خُ ا يدْ م ا ولَ نَ مْ لَ تؤمنوا ولكن قولوا أسْ 
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ا هذه دائمً  )كذلك(و " هاآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغريَ رْ القُ  ))وكذلك أنزلنا إليك الكتاب  (( :قال اهللا تعاىل
، َمن ِمنكم نعم ،يتم ذلككم نسِ ن ا وال أظُ عراُ علينا إ د مر  اهللا سبحانه وتعاىل ا وقَ رب عَ ا ما يُـ ع يف القرآن كثريً تقَ 

  ؟الالم ... ؟ إبراهيم! وليد! عصام! طيب ناُخد بالوسط..يعرف 
  ....... :الطالب
  نعم؟ كفقونامجاعتنا ال يو  ب الظاهر أن اب طي حرف خطَ  :الشيخ

  ......... اسم إشارة ..... :الطالب
  ذلك ك  .... :الشيخ

  مضاف إليه مضاف و(ذا)  مثلىن مبع اسمٌ  الكاف :الطالب
  ؟ن اإلعرابمِ  اسم مبعىن مثل وش حمله ؟ن اإلعرابمِ  حملهوش  طيب :الشيخ

  : منصوب على املفعولية املطلقةالطالب
  ا إليك الكتابنَ ذلك اإلنزال أنزلْ  ومثلَ  :التقدير املطلقة وليةعُ املفْ صب على الن  صح، حمله من اإلعراب :الشيخ

  ..: الطالب
ل ذلك مثْ  :هتقديرُ  فعل حمذوفلِ  ل مفعول مطلقثْ ا مفعول مطلق اسم مبعىن مِ لى أ أعربوها ع هلًا)إ(ال  :الشيخ

 مثل ذلكو أي  )) كذلك يفعلونو (( وكثري هذا يف القرآن مثل  ،ليك الكتابإا نَ لْ زَ ل عليهم أنْـ زَ اإلنزال الذي نَـ 
  .امً به مقد  ون مفعوًال ة هذه قد يكُ األخري  اآليات يف ..ا ا يكون أيضً ون ورمب لُ عَ يفْ  الفعل
ه اهللا أضافَ  )انَ أنزلْ (و صلى اهللا عليه وسلم نيبل) لِ إليك( :اب يف قولهاخلطَ  ))وكذلك أنزلنا إليك الكتاب  (( :قال

 وهو الذي دَ  أهل السنة واجلماعةالذي عليه   هذاا ومعًىن القرآن كالم اهللا لفظً فه ه كالمُ إليه ألن عليه القرآن ل 
ة وقَ لُ هذه احلروف خمَ  ا وأن فظً  ال لَ القرآن كالم اهللا معًىن  إن  :األشاعرة ف لقولِ وهو خمالِ  ،األئمة والسنة وإمجاعُ 

وجيعلون الكالم هو  ،ا هي كالمه فَال أ أنه ا ه أم ة عن كالمِ ة أو عبارَ حكايَ  ها اهللا سبحانه وتعاىل لتكونَ خلقَ 
ل مثل هَ  )لْ قُ ( وأن  ، واحدمعًىن ه يف د وأن د ال يتجَ  نه قدمي يعينإ :ا أم يقولونب أيضً والغري ،النفس القائم بِ املعَىن 

،  راخلرب مثل األمْ  وأن،  وكل هذا تصَ  واحدٌ  تكلم اهللا به شيءٌ يالتوراة واإلجنيل والقرآن وسائر ما  وأن يف  كافٍ ره  و
واجلهمية  املعتزلةبيننا وبني  نه ال فرقَ حقيقًة إ :منهم ال بعض احملقِقنيكالم اهللا وهلذا قار لِ وهو يف احلقيقة إنكَ  هد رَ 

 نَ فإنـ قُ فِ ا مجيعا مت جَ وق لكن هم أشْ ما يف دفيت املصحف خملُ  ون على أن خملوق  : هوع يقولونأشجَ  املعتزلةا ع من
  .يف العقائد حبثٍ  حمل  هذاحال  ل  وعلى كُ ا ال معًىن لفظً  خملوقٌ  :واألشعرية يقولون ،ا ومعىنلفظً 
  يا غامن؟ اكتابً   يَ ومسُ  " رآنالكتاب القُ  ))نا إليك الكتاب لْ أنزَ  (( :قال
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  ...: الطالب
  ؟يف ايش مكتوب :الشيخ

  يف اللوح احملفوظ: الطالب
  .نعم ؟هذا واحد بس :الشيخ

   . أيدي الناسبنيف ويف املصاحِ  ،أيدي املالئكةبف اليت حُ الص اللوح حمفوظ و مكتوب يف  :الطالب
 )الكتاب( ،يديناأَ بف اليت احِ أيدي املالئكة ويف املصَ بمكتوب يف اللوح احملفوظ ويف الصحف اليت  ،صح :الشيخ

  ؟عهد هو لألخري أي  ؟دهْ لعَ س أو لِ نْ ي للجِ هنا ما أدرِ  )ال( )الكتاب( :ويف قوله
  د الذهين: العهْ الطالب
  ).)به  نُ ن يؤمِ ن هؤالء مَ ؤمنون به ومِ اهم الكتاب يُ تاب فالذين آتينَ نا إليك الكأنزلْ  ((العهد الذهين  :الشيخ

  ......... :الطالب
فالذين آتيناهم الكتاب  (( :طيب قوله ،دةد ات متعَ بينهم آيَ  ين بعيديعين مبعْ  ،يدبعِ  ؟ه بعيد يعينكأن بس   :الشيخ

م الناس سَ قَ انْـ  أنِ  عليه الصالة والسالم على الرسولذي الع عن إنزال الكتاب يق تفر رِ فْ اء هذه للتـ الفَ  ))يؤمنون به 
الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون (ف :فقوله ،ن بهآخر مل يؤمِ  وقسمٌ  ،وا بهنُ قسم آتاهم الكتاب فآمَ  :نيفيه إىل قسمَ 

الذين  ن اإلشكالمِ  ءٌ يْ فسري فيه شَ ذا الت ولكن هَ  " هاهللا بن سالم وغريِ  اة كعبدِ التورَ  )الكتاب( : "قال املؤلف )به
ما  ρهم يف عهد الرسول أكثرُ  ،ال ؟ون بهنُ الذين أوتوا الكتاب يؤمِ  يعُ آتيناهم الكتاب يؤمنون ذا القرآن هل مجِ 

وا به فهؤالء الذين أوتوا لُ اهللا آتاهم الكتاب وعمِ  ا مبعىن أن ي عِ ا وشرْ ي كونِ   يتاءً إاهم الكتاب به لكن الذين آتينَ  نَ آمَ 
 جاشي منوالن  اليهودن وا بالقرآن مثل عبد اهللا بن سالم مِ نُ مَ الكمال واإلطالق هم الذين آ هِ وجْ الكتاب على 

 ،الكتاب نعم ى العلم عن أهلِ ه تلق ه آمن بالقرآن ألن لكن  الكتاب وسلمان الفارسي ما أوِيت  ،النصارى أين؟ ِمن
 )آتيناهم( :قولهو  ،وا ذا القرآننُ اهللا عليهم فآمَ  هم فتحَ ى عنهم كل ق ن تلَ والنصارى ومَ  اليهودفهؤالء ثالثة أصناف 

  هممبعىن جئنا
  ..: الطالب
ن الثالثي مبعىن يناهم ومِ طَ ن الرباعي مبعىن أعْ مِ  ؟ناهم وبني أعطيناهمش الفرق بني جئْ و  ،أعطيناهمما  :الشيخ

  .نعم )آتيناهم الكتاب(طيب  ،اهمنَ جئْـ 

  .... اا عام ال يكون حكمً ....  :الطالب
ما ا أيضً  ، وهمالتصديق ما هو جمردل اإلميان احلقيقي اإلميان عند اإلطالق يشمَ  بسإذا كان اإلميان  :الشيخ
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 هم غالبُ وه أنكرُ  وا بالقرآنقُ صد بواأنكروا وكذ،  وقوله ،منهم كعبد اهللا بن سالم أسلموال بالذين وهلذا املؤلف مث: 
العلم منهم الراسخون فيه  لُ ون فأهْ قُ د صَ ون به بالقرآن ويُ نُ الذين يؤمِ  ؟هوبتدأ أين بتدأ املاملاجلملة خرب  )يؤمنون به(

ن التقدير عبد الرمحن مِ  األخ ها على ما ذكرَ أم  قّ ه حَ ا أن وْ وه ورأَ عُ بَـ أم آمنوا بالقرآن واتـ  ال شك  ون احلقّ ريدُ الذين يُ 
 فُ م الكتاب يؤمنون به مبعىن يعرِ ل إليهالذين آتيناهم الكتاب أي نزَ  :املعىن بأن ون به فهو نُ ولكن ال يؤمِ  ه حقّ ون أن

ق لَ طْ اإلميان ال يُ  نه أن أ فما دام ،ل لكن خالف ظاهر اآليةن حيث هو حيتمِ خالف ظاهر اآلية وإن كان املعىن مِ 
 هذا  ))ون أبنائهم يعرفُ ونه كما الذين آتيناهم الكتاب يعرفُ  (( : اإلميان التصديق وهلذا قال يف آية أخرىإال

   )) وهم يعلمون ون الحقّ مُ تُ ا منهم ليكْ فريقً  وإن ((  اجلميع
 )نمِ ( هذه للتبعيض وعالمةُ  )نمِ ( شوف به نُ ن يؤمِ مَ  مكة أهلِ  )) ؤالءن هَ ومِ  يؤمنون به - فالذين (( :قال

 حسني! ما املراد ا ؟نا مَ  رادُ هؤالء يُ إلشارة إىل ن به واهؤالء يؤمِ  ها بعض يعين وبعضُ حمل  ل التبعيضية أن حيَِ 
  ؟)ن هؤالءمِ (

  ...: الطالب
 ال تصري بالصف الثاين أبدا} اليوم إن شاء اهللا تكون قريب ........ قريب أنه ما يصلح تصريالظاهر { :الشيخ

 به نُ مِ ؤْ ن يُـ ن هؤالء مَ ومِ  (( ،ا نزلت قبل اهلجرةون إذ أ يبُ رِ ار إليهم قَ ورة مكية فاملشَ سهذه ال ألن  مكةطيب أهل 
ن قريش ني بذلك مِ نِ املؤمِ  كأن   )به نُ ن يؤمِ ن هؤالء مَ ومِ ( )الذين آتيناهم الكتاب(ين ريَ شوف الفرق بني التعبِ  ))
ول بُ م للقَ زِ لْ به التصديق املستَـ  ادُ رَ ق عند اإلطالق يُـ اإلميان كما سبَ  )ن بهيؤمِ  نمَ ( :وقوله ،به نُ هم يؤمِ ة بعضُ ل قِ 
التصديق ليس  دُ ر جَ لزم للقبول واإلذعان فمُ راد به التصديق املستَ ا يُ ان شرعً اإلميَ  ،يقدِ صْ د الت ان وليس جمر عَ إلذْ وا

 امؤمنً  أبو طالب لكان بإميان وإال،  نا نقول إولكن ول ما جاء به الرسول ول قبُ بُ للقَ  اه ال بد أن يكون مستلزمً نρ 
  .ان نعما بغري ذلك فليس بإميَ اد أم يَ ان وهو االنقِ عَ واإلذْ 

  .............. :الطالب
  ،يعين به اآلن نُ يؤمِ  هم الذياحلاضر يعين من ،ال :الشيخ
ي به القرآن حق واجلائ هلم أن  وظهرَ  اليهودأي  )) إال الكافرون(( ها ورِ هُ بعد ظُ  ))وما يجحد بآياتنا  (( :وقوله

ل بْ العامل قَـ  غ أي أن ر مفَ  وش تسمونه؟ هذا استثناءٌ  )إال الكافرون - دحُ وما جيْ (طيب  " وا ذلكدُ حَ وجَ  قّ حمُِ 
 وما جيحد  :هوقولُ  )،جيحدـ(فاعل لِ  )الكافرون(ا بعده وعلى هذا فنعرب مَ لِ  غٌ االستثناء مفرا  اجلحود  املعروف أن

 حَ قال جَ ى بنفسه فيُ يتعد ضَ ه هنا مُ د الشيء لكن ا جُ كفُ وما ي :عىن الكفر أيمَ  نٌ م حودً ر فإذا  ، الكافرونا إال
حاصل  ليس حتصيلَ  :فنقول أو ال؟ يل حاصلصِ  الكافرون صار حتْ ر ا إال الكافرون إذا قلتم ما يكفُ  :قال قائل
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 ا أي ما يكفُ  :نا نقولألن ا جحودً  رُ وما جيحد ًر فْ وهنا كُ  ،اا وقد يكون استكبارً ا والكفر قد يكون جحود
  ؟ةي نِ وْ الكَ  أوة ي عِ رْ الش  )آياتناب( :ولهود وقحُ اجلُ 

  : اجلميعالطالب
يي املوتى بل اهللا تعاىل حيُ  أن  دَ ة جحَ ي د اآليات الكونِ ن جحَ ن الناس مَ مِ  ة فإن ي عِ رْ ة والش ي ا الكونِ مهَُ اكلتَ نعم   :الشيخ

وما جيحد بآياتنا إال ( :وقوله ،اجلحد ا كثري الشرعية واآلياتُ  ،القخلليقة باخلَ اهذه  ومَ ن جحد أن تقُ ن الناس مَ مِ 
ه يستحق ن آيات اهللا فإن مِ  اد شيئً حَ ن جَ مَ  كل   :ن ا وعلى هذا فنقولو ر قِ الكافرين يُ  غريَ  أن  هوممفهُ  )الكافرون

 ورٌ صُ ور هذا قُ صُ القُ  ن بابِ هذا مِ  )اليهودأي ( :وقول املؤلف ،لّ ا أو أقَ مطلقً  كفرا  .. اإم  دحَ جَ ما  رِ ر بقدْ ن الكفْ مِ 
 الكافرون( :هقولَ  يف التفسري ألن(  َأو ال؟ أعمّ  اليهودن مِ  مّ أع  ألن ){عليكم السالم}يف اسم موصول فيه )ال ،

  موصول؟اسم  (أل)
  : أي نعمالطالب
   :مالكقال ابن أي نعم اسم موصول  :الشيخ

  )ال( صرحية صلةُ  ةٌ فَ وصِ                   
أليس اهللا تعاىل قد قال عن  اليهودوغري  اليهودل تشمَ  :د إال الكافر وعليه فنقولوم يعين ما جيحَ وهلذا كانت للعم

ن األقباط وقْبل أن ال مِ  ؟اليهودن وهل فرعون وقومه مِ  ))هم أنفسُ  اهتْ نَ قَ يْـ تَـ واسْ وا بها دُ وجحَ  (( :فرعون وقومه
  ا ودً هُ إسرائيل يَـ  يكون بُنو
  اش بعدها عندكم؟ )) ن كتابٍ مِ  -أي القرآن-  هوا من قبلِ لتْ وما كنت تَـ  (( :قال تعاىل

  ...: الطالب
  ال التفسري؟ :الشيخ

  )) أي القرآن من قبِله: (( الطالب
ولكن ما يستقيم، (من كتاب ن كتاب اهللا مِ  ا عندي:إمن  ... )) ن كتابٍ مِ  -أي القرآن-  همن قبلِ  (( :الشيخ
 أضاف مهزة وال شوف  )؟ن كتابٍ مِ ( شوف أنت؟ ؟عندكم هللا )هللا من كتابٍ ( اهن ولعل و نَـ لفظ القرآن مُ  ألن اهللا) 

  ،اسب مع السياقيتنَ  ماألنه  مو هو بظاهر؛ كتاب اهللا(على كل حال  .... ؟ال
  ... (كتاٍب هللا): ما قال: (كتاِب اهللا) وال الطالب
ن مِ  ا نازلةً كتبً   تَ ك ما قرأْ يعين أن  ن كتاب هللا) وما كنت تتلو من قبله مِ هللا ن كتابٍ مِ (شوف اآلن إذا قلنا : الشيخ

 ووب يعين ما كنت تتلُ هنا املكتُ  اببالكتَ  فيكون املراد كما يف بعض النسخ  )هللا(ا إذا حذفنا وأم  ،مهَ تـ قبل حىت تُـ 
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 ر واهللا أعلم زيادةوعلى هذا فالذي يظه ،األخري ؟أعم هماهللا وأي  غريِ عند  ِمن وال ن عند اهللا ل مِ نازِ  ا سواءٌ مكتوبً 
  ).اهللا( السما

زائد  رّ ف جَ هذه حرْ  )نمِ ( )ن كتابمِ ( :وقوله ،أمبعىن تقرَ  تتلو ا)) إذً  وال ه من كتابٍ ن قبلِ مِ  وما كنت تتلو(( 
  ؟معًىن  دٌ ا وزائِ لفظً  وهو زائد، زائدٌ  زائد ؟ال أود وهو زائِ 
  ...: الطالب
 ُحِذفه لو ن ح يعين مبعين أضِ ا والفظً  زائدٌ ، معًىن  دٌ زائِ  الفظً  دٌ زائ : حلظة حلظة حلظة حلظة كذا وال ال؟الشيخ

 هنا ا ال معًىن لفظً  دٌ زائِ  هو: التعبري املعروف ،املعىن يدُ يزِ يعين للمعىن  ه زائدٌ معىن أي أن  ه زائدٌ لكن  ،الستقام الكالم
 زائد معىن أي أن  ،ه لو حذف الستقام الكالمق بني الزيادتني فزائد لفظا مبعىن أن لكن فرْ  ،ا ومعىنلفظً  زائدٌ  :نقول

  املعىن؟ش زيادة و ة معىن فيه زيادَ 
  وكيدالت : الطالب
ينبغي  ماه املعربني أن  ضُ بعْ ى بعض أهل العلم القرآن يرَ ِمن وهو  )زائد(عبري بكلمة الت  ينا يف أن بقِ  ،وكيدالت  :الشيخ

ا ال زائد لفظً  :ناا قلْ إذَ مبا ول هذا الوهم يزُ  القرآن والقرآن ما فيه حشو ولكن ن احلشو يف ه مِ وِمهُ ملا يُ  )؛زائد(إطالق 
  ه ن قلنا إ  وإذا ،على التعبري املعروف معًىن 

  


